ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 33/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 394
Στη Λευκάδα σήμερα στις 26 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 15.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
31536/21-10-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Ανδρέας
Γιαννούτσος Πέτρος
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Γεωργάκης Βασίλειος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Γαζής Αναστάσιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Δρακονταειδής Κων/νος
Μικρώνης Ζώης
Κονιδάρης Κυριάκος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Γαβρίλης Δημήτριος
Καββαδάς Αθανάσιος
Μαργέλης Γεώργιος
Μεσσήνης Ιωάννης
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Απουσίαζαν
Βεργίνης Ξενοφών
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Αραβανής Γεράσιμος
Μελάς Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
Λάζαρη Πηνελόπη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 31 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 4ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 33/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της μελέτης «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου
ποδοσφαίρου Σύβρου Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων» και υποβολή πρότασης στο
πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»
Εισηγητές: κ.Γεωργάκη Αγγελική- Μηχ.Δήμουκ.Κατωπόδης Θωμάς-
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Προϊστάμενος Τ.Υ. Δήμου

Το θέμα εισηγείται η Αντιδήμαρχος κα Σκιαδά-Πετούση Ζωή.
Η Αντιδήμαρχος, κα Σκιαδά-Πετούση Ζωή, εισηγούμενη το θέμα, διάβασε στο Δ.Σ. την
εισήγηση της μηχανικού του Δήμου κας Αγγελικής Γεωργάκη, η οποία έχει ως εξής:
«Η μελέτη αφορά την βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του γηπέδου
ποδοσφαίρου του δ.δ. Σύβρου.
Το γήπεδο βρίσκεται σε δημοτικό οικόπεδο εντός του οικισμού Σύβρου της Δ.Ε.
Απολλωνίων του Δ. Λευκάδας. Πρόκειται για μία έκταση συνολικού Εμβαδού 9196,50τ.μ. Η
προσέγγισή της γίνεται από την ασφαλτοστρωμένη Δημοτική οδό μέσου πλάτους 4,00μ.
Οι εγκαταστάσεις του γηπέδου ποδοσφαίρου περιλαμβάνουν τον αγωνιστικό χώρο του
γηπέδου ποδοσφαίρου, τα αποδυτήρια, το ιατρείο καθώς και χώρο συνάθροισης θεατών.
Ο αγωνιστικός χώρος Εμβαδού 5.883,50τ.μ. ο οποίος είναι περιφραγμένος με
συρματόπλεγμα 6,00μ και σε ένα τμήμα του 4,00μ. με τάπητα από νταμαρόχωμα. Εντός του
αγωνιστικού χώρου υπάρχουν δύο κτιστοί (από τσιμεντόλιθους) πάγκοι.
Τόσο η κατάσταση της περίφραξης του γηπέδου, όσο και οι κτιστοί πάγκοι παρουσιάζουν
φθορές λόγω έλλειψης συντήρησης. Ο αγωνιστικός είναι σε σχετικά καλή κατάσταση, χωρίς
όμως τις απαιτούμενες κλίσεις, για την απορροή των όμβριων υδάτων.
Στην δυτική πλευρά του αγωνιστικού χώρου υπάρχουν το κτίριο των αποδυτηρίων καθώς
και ένα ξεχωριστό κτίριο με χρήση Ιατρείο. Το κτίριο των αποδυτηρίων είναι κακή κατάσταση,
λόγω έλλειψης συντήρησης. Παρατηρείται αποκάλυψη του οπλισμού του φέροντος οργανισμού
σε αρκετά σημεία, λόγω διάβρωσης. Οι τοίχοι πλήρωσης με τσιμεντόλιθους και η στέγη από
κυματοειδή λαμαρίνα παρουσιάζει κενά με αποτέλεσμα το κτίριο εσωτερικά, να είναι εκτεθειμένο
στα καιρικά φαινόμενα και στα παράσιτα. Τέλος δεν υπάρχει η απαραίτητη εγκατάσταση
πυρασφάλειας. Το κτίριο του ιατρείο είναι προκατασκευασμένο, τύπου ISOBOX μονόχωρο.
Με την παρούσα μελέτη προτείνεται η ανακατασκευή των αποδυτηρίων, και του ιατρείου,
σύμφωνα με τις σύγχρονές ανάγκες και τηρώντας τις απαραίτητες προδιαγραφές της Γ.Γ.Α. Θα
κατασκευαστούν δύο ανεξάρτητα κτίρια, τα οποία θα βρίσκονται σε κατώτερο επίπεδο από τον
αγωνιστικό χώρο και επικοινωνούν με αυτόν με μία τσιμεντένια σκάλα. Η κάλυψη των κτιρίων
είναι 75,05τ.μ. Το κτίριο των αποδυτηρίων των αγωνιζομένων θα είναι ισόγειο με Εμβαδό
δόμησης 48,45τ.μ. περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητους χώρους με W.C. και ντούζ. Ο φέρων
οργανισμός θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και οι όψεις του θα επενδυθούν με τοπική
πέτρα. Η οροφή του κτιρίου θα καταλήγει στο επίπεδο του αγωνιστικού χώρου θα είναι από
οπλισμένο σκυρόδεμα μεγάλης αντοχής, με προδιαγραφές που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και ως χώρος στάθμευσης του ΕΚΑΒ και του αστυνομικού οχήματος.
Το δεύτερο κτίριο θα είναι διώροφο συνολικού Εμβαδού δόμησης 32τ.μ. Στο ισόγειο θα
στεγάζεται ο χώρος αποδυτηρίων των διαιτητών που θα επικοινωνεί με τον αγωνιστικό χώρο με
την τσιμεντένια σκάλα. Στον όροφο θα κατασκευαστεί το ιατρείο. Το ισόγειο θα κατασκευαστεί εξ
οπλισμένου σκυροδέματος και θα επενδυθεί με ντόπια πέτρα. Ο όροφος θα κατασκευαστεί με
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σκυρόδεμα, με τοίχους πλήρωσης από τούβλο που θα επιχριστεί και θα βάφει. Η οροφή θα
αποτελείται από δίριχτη ξύλινη κεραμοσκεπή.
Ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου θα εκσυγχρονιστεί. Θα τοποθετηθεί συνθετικός
τάπητας τέταρτης γενιάς, θα ανακατασκευαστεί μέρος της περίφραξης και θα τοποθετηθούν νέοι
πάγκοι και γκολπόστ.
Έξω από τον αγωνιστικό χώρο θα διαμορφωθεί ο χώρος θεατών.
Εισηγούμαι την έγκριση της μελέτης και των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης, την
έγκριση του Τεχνικού της Δελτίου, την υποβολή αίτησης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 και τον ορισμό
υπεύθυνου παρακολούθησης της πρότασης».
Ομόφωνα αποφασίζει
1) Την έγκριση της μελέτης «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας
Σφακιωτών» και των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης.
2) Την έγκριση του Τεχνικού της Δελτίου.
3) Την υποβολή αίτησης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013.
4) Τον ορισμό της κας Αγγελικής Γεωργάκη, Πολιτικού Μηχανικού, ως υπεύθυνου
παρακολούθησης της πρότασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 394/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

